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األزرق يعود اليوم من القاهرة ويستأنف تدريباته غدًا
القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين

يع����ود الى البالد اليوم وف����د االزرق قادما من القاهرة 
بعد ان انهى معسكرا تدريبيا استمر 9 أيام استعدادا للقاء 
اندونيس����يا 14 اجلاري ضمن مباريات التصفيات املؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا 2011 التي ستقام في قطر.
ومن املقرر ان يس����تأنف العبو االزرق تدريباتهم غدا 
اجلمعة على ملعب االحتاد بالعديلية اس����تعدادا للمباراة 
التجريبية االخيرة لهم في البرنامج التدريبي الذي اعده 
املدرب الصربي غوران توفاريتش ومس����اعده عبدالعزيز 
حم����ادة مع املنتخب الصيني االحد املقبل وكان الفريق قد 
التقى في مرحلة االعداد االولى مع منتخبات ليبيا واالردن 

وسورية وفي الثانية مع كينيا.
واوضح مدير املنتخب اسامة حسني ان الالعبني سيدخلون 
السبت املقبل معسكرا تدريبيا داخليا يستمر حتى موعد 
مباراة الصني التي ستكون ختام مرحلة االعداد التي نشعر 
من خاللها بان الفريق اصبح جاهزا للقاء اندونيسيا ليحقق 

النتيجة املرجوة.
واضاف ان التعاون االداري والفني خالل الفترة املاضية 
يجعلنا متفائلني فاجلميع يضع مصلحة الكويت فوق كل 

اعتبار.
وبارك حسني لفريق الكويت فوزه بكأس االحتاد اآلسيوي 
واش����ار الي ان هذا الفوز س����يكون له ردة فعل قوية على 
املنتخب فقد كانت سعادة العبينا خالل املعسكر ال توصف 
عندما شاهدوا مباراة الكويت والكرامة رغم انهم كانوا متعبني 

بعد لقاء كينيا الذي سبق لقاء الكويت بفترة قصيرة.
ومتنى حسني من ادارة الكويت السماح لالعب يعقوب 
الطاهر باالنضمام لصفوف االزرق فهذا الالعب يبقى ابن 
النادي الوفي واالنس����ان غير معصوم من اخلطأ وثقتنا 
بإدارة العميد كبيرة فه����م يعرفون اهمية املرحلة املقبلة 

لألزرق.

وأضاف اننا نريد حملة كبيرة من اجلماهير ش����عارها 
»معاك ياألزرق« نرفع من خاللها معنويات العبينا ونشجعهم 
فمباراتا اندونيس����يا 14 و18 اجلاري لهما اهمية كبيرة في 
مشوارنا بالتصفيات واذا فزنا نصبح قريبني جدا من التأهل 

لكأس اسيا هذه الكأس التي غبنا عنها سنوات طويلة.
من جهته اوضح د.عبداملجيد البناي ان اصابة الالعبني 
خالد علي ويوس����ف ناصر غي����ر مقلقة في الوقت احلالي 
وكل ما يحتاجانه فقط تدريبات خاصة بعيدة عن متارين 
القوة او الس����رعات لذلك سيس����عى الراحتهما في مباراة 

الصني املقبلة.
واضاف البناي: بالنسبة الصابة حسني فاضل فقد كانت 
مقلقة في البداية ولكننا عملنا له اختبارا قبل مباراة كينيا 
وجنح فيه لذلك سمحنا له باملشاركة في املباراة وهو حاليا 

ال يعاني من شيء.
وأش����ار الى ان االصابات واردة وحتدث باي حلظة في 
املباري����ات او التدريب فالالعب بدر املطوع تعرض لكدمة 
خالل مباراة كينيا وحاليا جنري له عالجا خاصا وسيكون 

جاهزا في تدريب غد بعد ان منحناه راحة امس.
وعن اخطر االصابات التي تخوفه خالل الفترة املقبلة 
ق����ال البناي ان التمزق العضلي هو اخطر ش����يء فالوقت 
املتبقي ملباراة الصني قصير جدا لذلك اناقش اجلهاز الفني 
في بعض التمارين لكي نبعد الالعبني عن االجهاد والتمزق 
العضلي الذي يصعب اذا حدث معرفة وقت شفاء الالعب 
وجهوزيته للعودة من جديد فالعضالت تختلف من العب 

إلى آخر.
ومن املقرر ان يجري العبو املنتخب عصر اليوم تدريبهم 
االخير في املعس����كر بطلب من اجله����از الفني الذي يريد 
تعوي����ض الراحة التي منحها لهم يوم امس والتي قضاها 
اغلب الالعبني في الفندق حيث لم يخرجوا وفضلوا التسوق 

في املجمعات القريبة من السكن.

 البناي: إصابتا يوسف وخالد غير مقلقتين والمطوع تعرض لكدمة

بدر املطوع ونواف اخلالدي خالل أحد التدريبات في معسكر القاهرة

خلف السالمة يتطلع لتسجيل االهداف في مرمى النصر

القادسية يسعى لتأكيد تأهله عن طريق النصر

الفرق االخرى،  انتظار نتائج 
لذلك س���يحاول اجلهاز الفني 
الفريق لالس���تحقاقات  اعداد 
املقبلة املهمة وال مانع من حتقيق 
نتائج ايجابية تعيد الروح الى 

الفريق مرة اخرى. 
وفي املب���اراة الثالثة يبدو 
ان ظروف الس���املية والشباب 
)4 نقاط( لكل منهما متساوية 
باس���تثناء ان االخي���ر لدي���ه 
بصي���ص من االمل كونه لعب 

مباراة اقل.

ورمبا ينتهج املدرب الروماني 
ايلي بالتشي اسلوبا جديدا بعد 
ان اثبتت له التجارب السابقة 
ان العبيه احملليني افضل متيزا 
وقدرة عل���ى اداء املطلوب من 
الذين  البرازيليني  محترفي���ه 
ظه���روا حتى االن مبس���توى 

متواضع.
وعلى اجلبهة االخرى باتت 
مهمة اليرموك )4 نقاط( شبه 
مس���تحيلة حيث عليه الفوز 
اليوم وفي اجلولة االخيرة مع 

من ذلك الف���وز على املتصدر 
القادسية.

  البرتقالي للتعويض 

ويس���عى كاظمة )7 نقاط( 
اكثر  التعويض في  الى  اليوم 
من اجتاه، االول العودة حلصد 
النقاط، والثاني الظهور مبستوى 
جيد يعي���د الثقة لالعبيه مرة 
اخرى بعد اخلسارة القاسية من 
القادسية 3-5 وباالقتراب من 
التأهل الى الدور نصف النهائي، 

عبدالعزيز جاسم
الي���وم اجلول���ة  تنطل���ق 
السادس���ة في مس���ابقة كأس 
االحتاد ب���� 3 مواجهات ضمن 
املجموعة االولى حيث يلتقي 
القادسية مع النصر على ستاد 
صباح السالم ويواجه كاظمة 
اليرموك على ستاد علي صباح 
الس���الم ويلعب الساملية امام 
الش���باب على ملعب الساحل 
املباريات بنفس  وتقام جميع 

التوقيت في ال� 5:25.
ويأمل االصف���ر )10 نقاط( 
من مب���اراة اليوم التأكيد على 
تأهله بالفوز على النصر ورمبا 
يكفيه التعادل، ويدخل القادسية 
املباراة وهو منتش بفوز كبير 
على كاظمة في اجلولة املاضية 
5-3 بعد اداء وتكتيك عال من 
جميع الالعبني ولكنه يدرك في 
نفس الوقت ان املنافس اليوم 
يعتبر من الف���رق القوية في 
الوقت احلالي المتالكه عددا من 
الالعب���ني احملليني واحملترفني 
املميزين، ويتضح من مباريات 
االصفر السابقة انه ال يعاني امام 
أي خصم ويجد طريق الشباك 
بسهولة لوجود العبيه الشباب 
الذين يريدون اثبات جدارتهم 
بتمثيل االصفر وانهم ال يقلون 
اهمية عن االساسيني املنضمني 

لالزرق.
من جهت������ه يطمح النصر 
)6 نقاط( الى الفوز للحفاظ على 
اماله بالتأهل بعد ان انعش���ها 
بفوز في اجلولة املاضية على 
اجلهراء 1-0، ويعتمد املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو على 
العبيه البرازيليني في املقدمة 
اداءه حتى االن  والوسط لكن 
لم يرتق الى املستوى املطلوب 
بالرغ���م من الف�������وز االخير 
ويبدو ان الظروف مواتية اليوم 
للظهور بالصورة احلقيقية التي 
يريدها العنابي ولن يكون اجمل 

مبارك الخالدي
يستهل املنتخب الوطني للشباب حتت 
19 سنة في الس���ابعة مساء اليوم مشواره 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
2010 مبواجهة املنتخب العماني على ستاد 
فرانس���وا حريري مبدينة اربيل العراقية 
ضمن منافسات املجموعة الثالثة والتي تضم 
منتخبات العراق والسعودية وأفغانستان 
والهند. وكان األزرق ق���د وصل الى اربيل 
ظهر امس على طائرة خاصة وأجرى مترينا 

خفيفا بقيادة مدربه احمد حيدر ومساعده 
أنور بوطيبان، فيما قاد متارين حراس املرمى 
املدرب طارق البناي وتفرغ رئيس اجلهاز 
الفني البرتغالي انطونيو فيوالتي ملراقبة 

التمرين مبديا مالحظاته الفنية.
وركز حيدر خالل التدريب على النواحي 
التكتيكية التي سينفذها الالعبون أمام منتخب 
متمرس ويتمتع بانسجام في خطوطه الثالثة 
اثر الدعم الكبير الذي يلقاه من مس���ؤولي 
االحتاد العماني، ويأمل األزرق عبور محطته 

االولى بنتيجة ايجابية في الطريق الى حجز 
إحدى بطاقتي التأهل عن املجموعة.

اجلدير بالذكر ان األزرق اس���تعد جيدا 
للتصفيات عبر معسكره االخير في القاهرة 
وخوضه مباريات قوية مع األهلي واملقاولون 

وبيبسي ومنتخب مصر للشباب.
وستقام اليوم ضمن املجموعة مباراتان 
حيث يلتقي املنتخب العراقي مع املنتخب 
الهندي وفي املباراة االخرى يلتقي املنتخب 

السعودي ونظيره االفغاني.

كاظمة الستعادة توازنه بمواجهة اليرموك في كأس االتحاد

أزرق الشباب في مواجهة صعبة أمام عمان
في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس آسيا

الوسمي: توماس باٍق مع السماوي

باسل الصباح: الربع ميل في تراجع

عبدالعزيز جاسم 
قال أمني سر نادي الساملية حامد 
الوس����مي إن مجلس اإلدارة اجتمع 
مس����اء أول من أمس ملناقشة العديد 
من األمور املهمة، ومنها إقامة معسكر 
للفريق االول لكرة القدم بعد انتهاء 
كأس االحتاد، ولكن لم يحظ باملوافقة، 
وكذلك تقدمي لفت نظر ملشرف الفريق 
األول لكرة اليد عبداهلل املال بعد إشراكه 
الالعب املوقوف عبدالعزيز جنيب أمام 
خيطان، ما تسبب في قلب النتيجة 

وخسارة الساملية نقطتني في دوري 
اليد، كما متت مناقشة موضوع اعتزال 

العب القوى زياد اخلضر.
وأكد الوس����مي ان مجلس االدارة 
ل����م يتطرق ال من بعيد او من قريب 
البلجيكي وليام  املدرب  إقالة  بشأن 
توماس والذي ي����رى أنه قادر على 
العطاء، ولكن بعض الظروف كانت 
السبب وراء اإلخفاق في كأس االحتاد، 
حيث لم يقصر في فترة اإلعداد مع 
الالعبني بتوجيهاته املتواصلة، لكن 

أداء الالعبني داخ����ل امللعب لم يكن 
باملس����توى املطلوب. وأشار الى ان 
االدارة لم تناقش حتى اآلن استقالة 
عضو مجلس االدارة خالد اليوسف 
لتواجده خارج البالد للعالج، كما لم 
تقر بقبول أو رفض استقالة مساعد 
مدرب الفريق االول احمد عبداحلميد 
الذي ال يعرف السبب احلقيقي وراء 
تقدميها، وقد طلبن����ا منه اجللوس 
مع اإلدارة، ولكنه لم يلب النداء ولم 

يحضر لالجتماع معه.

في أول تصريح له بعد إشهار النادي الكويتي للربع 
ميل لسباق السيارات والدراجات، أكد الشيخ باسل السالم 
الصباح رئيس النادي ان فكره إنش����اء النادي ليس����ت 
ولي����دة اللحظة، ونحن ندرك متام����ا قوانني هذه اللعبة 
من اجلانبني اإلداري أو الفني ألننا في الكويت مارس����نا 
رياضة الس����يارات منذ ثمانينيات الق����رن املاضي وفق 

القوانني املعترف بها.
وقال: لألسف نحن اليوم في تراجع ولست هنا ألوضح 
أس����باب هذا التأخير، بل انني امتلك واقعا يتلمسه من 

يتاب����ع وميارس هذه الرياضة في الكويت، وباملناس����بة 
أبارك لألشقاء في مملكة البحرين واألمارات وقطر واململكة 
العربية الس����عودية ملا توصلوا إليه من تطور في هذه 
الرياضة. وتابع: ان إشهار النادي ليس ضد مصلحة احد 
وسيكون، وكما ذكرت في أكثر من مناسبة، ناديا للجميع 
ومبثابة منتجع عائلي، حيث سيخصص أماكن للعائالت 
ولألطفال اضافة الى وجود مطاعم عاملية وص�االت تسلية 
لألطفال، وفي املقابل سيكون هناك مضمار للتحدي إلى 

جانب رياضات أخرى.

الجهراء والتضامن يحوالن 
صالة »اليد« إلى حلبة مالكمة

»الصاالت« ودع األلعاب اآلسيوية

حادث سير للمسعد

حامد العمران
حتول���ت صالة الش���هيد فهد األحمد 
لك���رة اليد في الدعية أم���س الى حلبة 
مالكمة بعد لق���اء اجلهراء مع التضامن 
الذي انتهى لصالح األول 32-31، فبعد 
ان س���جل العب اجلهراء بدر براك هدف 
التق���دم في آخر 8 ث���وان حاول حارس 
التضام���ن ان يلحق بالوقت للتعويض 
فأرسل الكرة الى منتصف امللعب ليبعدها 
العب اجلهراء عبداهلل شطي برأسه بقصد 
إضاع���ة الوقت وهو ما لم يعجب العب 
التضامن سعود ضويحي الذي آثر أن يأخذ 
حق فريقه بيده بضرب شطي لتتحول 

الصالة بسرعة فائقة الى حلبة مالكمة 
بني العبي الفريقني، واستغرقت معركة 
داحس والغبراء عدة دقائق حيث حاول 
إداري���و الفريقني واجلهازان الفنيان فك 

التشابك واحتاج ذلك الى عدة دقائق.
وقد كتب حكما املب���اراة عصام ابل 
وصالح مراد تقريرا باألحداث ومت رفعه 
الى جلنة املس���ابقات الت���ي أجلت قرار 
اإليقاف الى حني مش���اهدة املباراة عبر 

الڤيديو ملعاقبة املتسبب واملخطئ.
وبفوز اجله���راء برفع رصيده الى 4 
نقاط فيما بق���ي التضامن على رصيده 

بنقطتني.

هانوي ـ وفد جمعية الصحافيين ـ مشعل العبكل وسطام السهلي
ودع منتخبنا االول لكرة قدم الصاالت دورة آسيا للصاالت املغلقة بعد 
خسارته مساء امس من املنتخب التايلندي 7-4 في مباراة مثيرة وقوية، 
حيث انتهى الش���وط االول 3-3، ومتكن االزرق من التقدم في الش���وط 
الثاني بهدف لفهد الفرهود وكانت الفرصة س���انحة لتسجيل هدف ثان 
لكن املنتخب التايلندي اس���تطاع ان يغير مجريات املباراة وسجل هدف 

التعادل وبعدها سجل هدف التقدم.
وخرج العبو منتخب السباحة بنتائج غير متوقعة، حيث لم يستطع 
اي من العبينا جتاوز التصفيات التمهيدية وجاءت نتائجهم كالتالي احتل 
سعود الطيار املركز اخلامس في منافسات 200 متر متنوع بعد ان سجل 
زمنا وقدره 2.15.39 دقيقة، بينما تصدر السباق الكازاخستاني دميتري 
جرودينوك بعد ان قطع مس���افة الس���باق بزمن وقدره 2.00.51 دقيقة، 
واحتل احمد البدر نفس املرتبة التي حصل عليها الطيار في منافس���ات 
100 متر صدر بعد ان س���جل زمنا وقدره 1.07.71 دقيقة، فيما حصل على 
املرك���ز االول االيراني محمد علي رضا الذي س���جل زمنا وقدره 1.01.88، 
دقيقة، بينما جاء احمد محمد في املرتبة السادسة في سباق 50 متر حرة 
بعد ان قطع مسافة السباق بزمن قدره 24.80 ثانية، وبفارق 2.50 ثانية 
عن متصدر الس���باح الهندي فيردهاورنيكروم الذي أنهى السباق بزمن 

وقدره 22.30 ثانية.
واشاد عضو اللجنة األوملبية سميح مدلل باملجلس األوملبي اآلسيوي 
بقيادة الشيخ احمد الفهد وبأنه من انشط التنظيمات االوملبية في العالم 
لدوره في نش���ر مفاهي���م احلركة األوملبية وتنظيم ال���دورات واالحداث 
الرياضية الكبرى. وأعرب سميح مدلل الذي يشغل منصب نائب رئيس 
اللجنة األوملبية السورية عن اعتزازه وفخره ملشاركته للشهيد فهد األحمد 
في تأسيس املجلس األوملبي عام 1982 وانتمائه لهذا التنظيم الذي يتطور 

سنويا من جناح آلخر.

مبارك الخالدي
تعرض العب املنتخب األوملبي ونادي 
القادس���ية س���ابقا، والفحيحيل حاليا 
عبدالرحمن مسعد حلادث سير اول من 
امس أصيب على اثره بجرح في الرأس 
وس���حجات مختلفة في اجلسم ورضة 

في الركبة، وقد أجريت له االس���عافات 
األولي����ة في املستشفى، كما مت عرضه 
على طبيب العظام أمس الذي أورد في 
تقريره حاجة الالع���ب الى الراحة ملدة 
أسبوعني مع االلتزام بالبرنامج العالجي 

املقرر.

منتخب الشباب يعول كثيراً على جهود زبن العنزي


